Stjórnarfundur Körfuknattleiksdeildar Vestra 12. mars 2018
Haldinn í íþróttahúsinu Torfnesi. Fundur settur kl. 17:00. Mætt: Ingólfur Þorleifsson, formaður, Birna
Lárusdóttir, formaður BUR, Sveinn Rúnar Júlíusson, gjaldkeri, Guðmundur Kort Einrsson og Ingi Björn
Guðnason sem jafnframt ritaði fundargerð.
1. Fjármál
Sveinn fór yfir stöðu mála. Ferðjöfnunarstjóður ÍSÍ hefur greitt inn jöfnunargreiðslur sem
hækka talsvert á milli ára. Róðurinn verður nokkuð þungur fram á vorið.
2. Úrslitakeppni
Fyrsti heimaleikur Vestra í úrslitakeppninni fer fram sunnudaginn 18. mars kl. 19:15. Stefnt að
því að hafa hamborgara eða pylsur til sölu á leiknum. Möguleiki á að gera
kynningarmyndband fyrir úrslitakeppnina. Mönnun á ritaraborði þarf að skoða því 10. flokkur
stúlkna er að spila á fjölliðamóti fyrir sunnan.
3. Formannafundur KKÍ um breyttar reglur um erlenda leikmenn
Stjórn KKÍ hefur samþykkt breytingar á reglugerð sem gerir það að verkum að ótakmarkaður
fjöldi svokallaðra Bosman A leikmanna verður leyfður. Reglugerðin breytist ekki að öðru leyti
þ.e. áfram verður einn utan EES leikmaður leyfður og regla um að leikmenn með samfelt
lögheimili á Íslandi í 3 ár leiki sem íslenskir.
4. Húsnæðismál
HSV hefur óskað eftir því að Kkd Vestri skili einni af íbúðunum sem deildin hefur til notkunar.
Skil geta farið fram þegar tímabilinu er lokið en það veltur á því hvenær úrslitakeppninni
lýkur. Ingi sér um þessi mál áfram. Rætt um íbúðamál í sumar og næsta vetur.
5. Siðareglur og viðbrögð við áreitni
Aðalstjórn Vestra hefur hafið vinnu við siðareglur og viðbrögð við áreitni í kjölfar #metoo.
Stjórn Kkd Vestra fagnar þessari vinnu aðalstjórnar.
6. Aldrei fór ég suður vinna
Fyrirkomulagið svipað og í fyrra. Veitingasalan verður innandyra og en framboð söluvarnings
eitthvað einfaldað. Það þarf að huga vel að mönnun þar sem sumir stjórnarmenn verða ekki á
Ísafirði um páskana.
7. Árshátíð Ísafjarðarbæjar
Beiðni frá Starfsmannafélagi Ísafjarðarbæjar um að halda utan um uppsetningu salar, gæslu
og bar á árshátíð Ísafjarðarbæjar um miðjan apríl. Vinnan færi fram 13.-15. apríl. Ingólfi falið
að fá upphæð fyrir verkið á hreint ásamt því að kanna möguleika á mönnun.
8. Aðalfundur
Aðalfundur verður haldinn eins fljótt og mögulegt er. Ársreikningur er ekki tilbúinn og
mönnun stjórnar er enn í vinnslu.
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